STİNGA Teknolojisinin ARGE Çalışmalarında Finansman ve Kader Ortakları

STİNGA Teknolojisinin buluş sahibi Mucidi: Şenol Faik ÖZYAMAN
18 yıl boyunca yaptığım AR-GE çalışmaları benim saygı değer ve benle aynı
vatan duygularını taşıyan beraberce bugüne kadar iyisi ile kötüsüyle maddi
manevi paylaştığım toplam 13 milyon dolar harcayan kader ortaklarımdan
buluşun başlangıcından bugüne kadar sırayla en baştan bugüne kadar başta
Muharrem Ozan ALTUN, ALİ İNCE, Av. Kayhan DURNA, Önder ATASOY, Orhan
TARIKCI, Celal GÜNDOĞDU , (buluşma sihirbaz olarak tanımlayan) Gürkan
KÖSEOĞLU, Fazıl MORALI, Ruhi KOCA, Tevfik TUREL, Dr. Ata Şenlikci, Prof. Dr.
Rafik ALIBEYLI , (bilim adamı) , Kemal KIRAN, Huseyin TUNCER , Mustafa
KILINÇ, Caner KAYA.
Üzücü olan ise bunca yıldır harcadığımız emeğe paraya saygı göstermeyip te ihanet eden
lerden en başta Hayri Demirel diğerleri zamanı gelince.
Hayri DEMİREL 20 ŞUBAT 2013 TARHLI ve ...............sayılı Dünya gazetesi ne vermiş old
uğu Türk mucit taş yakan kazan sistemini buldu röportajından Şenol Faik ÖZYAMAN’IN
bilgisi ve haberi olmadan AK GEMİ Genel Müdür Hayri Demirel ortağı olduğunu beyan etmi
ş ancak ne şahsınla nede Ak Gemi şirketiyle veya herhangi ortak değildir, Hayri Demirel AK
GEMİ şirketi atölyesinde fason olarak çeşitli atölyelerde üretilen küçük kazan üç adet montaj
işini bedeli karşılığında yapmıştır konuya bu şekilde vakıf olmuştur, ikincisi ise İSKİ Tuzla A
rıtma tesisinde KUZU GURUPLA ŞIRKETİMİZ LE YAPMIŞ OLDUĞUM SÖZLEŞMEDE
Taşeron olarak Ak Gemi şirketi sözleşme de yer almaktaydı.
Yapmış olduğu işlerin bedeli karşılığında yapmıştır. Kısa bir sure sonra Ak Gemi firması eko
nomik sıkıntılardan kapanmıştır.
20/02/2013 yılında vermiş olduğu röportaj ta Şenol Faik ÖZYAMAN IN 10 yıllık AR-GE çalı
şmaları sonucunda buluşu gerçekleştirmiştir diye beyanı bulunmakta olup Hayri Demirel bulu
şumla ilgili herhangi bir katkısı bulunmadığı ortada olup buluşum Dünyanın 134 ülkesinde pat
enti Şenol Faik ÖZYAMAN IN olarak alınmıştır.
Haberin yayınlanmasından sora haberim olunca Hayri Demirel i alarak haberi çıkan Dünya ga
zetesi genel yayın yönetmeni Talip AKTAŞ ile Murat ERDOĞANIN da bulunduğu toplantıda
Hayri Demirel Şenol Faik ÖZYAMAN IN ortağı ol madiğini ve buluşa hiç bir katkısı ol madi
ğini beyan etmiş olup haberin yeniden başka bir haber yaparak yanlış anlaşıldığını ortağı olma
diğini ifade eden bir haberle düzeltileceğini karşılıklı anlaşarak konuyu kapatmıştık, ancak Ha
yri Demirel gazetedeki haberi kullanarak hazırlamış olduğum 85 sayfalık rapordaki bilgi ve be
lgeleri kopyalamak suretiyle benden izin almadan aynisini kullanarak SORBİL Gıoup diye fir
mayla 2.185.000.00 € luk % 100 hibe olan proje hazırlayarak Avrupa birliği kalkınma ajansı (
EEDC ) nezdindeki hibe fonuna müracaat ederek onay aşamasındayken bana bilgi gelerek
SORBİL GRUP FİRMA SAHİP LERİ VE HAYRI DEMİRELİ bir araya getirip organize ede

n Hayri Demirel olduğu anlaşıldı, ve müracaat aşamasında proje ve patenti bana ait olduğunu
de anladıklarından Firma yetkilileri geri çekilmişlerdir bende gereken yerlere müracaat ettim,
Şimdi ise ikinci bir başka şahıslar üzerine ECO -REAC ısı Reaktörü olarak ayni fotoğraf ve bi
lgileri kullanarak sunum hazırlamış sunumda irtibat idari olarak Hayri HİSARCIKLIOĞLU T
eknik Hayri DEMİREL ve Ahmet Dursun ALKAN Akademisyen ve yıldız teknik üniversitesi
nde bu buluşun bizzat bana ait olduğunu bildiği halde böyle bir yüz kızartıcı bir şey yapması
beni daha çok üzmüştür. Ortak arayışı yapmakta olduğunu tespit ettik, önceden Dünya gazete
ye verdiği bu haberi kullanarak böyle bir yöntemle insanları yanılarak amacının ne olduğu bel
li olan yollara teşebbüs etmeye devam etmektedir. Kamuoyunun aydınlatmak amacıyla yayınl
amak gereği duyduğumdan bilgilendirmek istedim, gereken hukuki işlemlerde başlayacaktır h
azırlık aşamasında dosyalar oluşturulmaktadır.

